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Het plein de Parade in Den Bosch wacht de komst van een nieuw theater. Nieuw beeldmateriaal door de
architect NOAHH | Network Oriented Architecture laat zien hoe het ontwerp de voltooiing nadert. Verwachting
is dat de deuren openen bij de start van het theaterseizoen 2023/2024.

NOAHH ziet het toekomstige theater als een verrijkende plek waar iedereen altijd welkom is en zo een belangrijke
bijdrage levert aan de samenleving. Voor deze maatschappelijke functie haalde de architect inspiratie uit de oude
Griekse theaters die van grote betekenis waren voor het dagelijks leven.

Theater aan de Parade 's-Hertogenbosch door NOAHH

https://www.dearchitect.nl/architectuur


De Theaterzaal

Extravert theater
Het nieuwe Theater aan de Parade is een extravert, multifunctioneel gebouw. Het theater gaat een dialoog aan met
de openbare ruimte. Op straatniveau is de gevel over de hele breedte transparant. Het theatercafé en de botanische
foyer verbinden het interieur met de Parade en geven zicht op het Bossche Broek.

In het theater bestaat geen ‘front of house’ of ‘back of house’. Zalen en foyers staan in open verbinding met elkaar,
waardoor interactie tussen de ruimten ontstaat. Daglicht, uitzicht en theaterbeleving vloeien in elkaar over.

Foyer

Bamboe
Het bestaande Theater aan de Parade wordt niet volledig afgebroken. De constructie van de oorspronkelijke
Theaterzaal wordt hergebruikt en opnieuw bekleed, met aan de binnenzijde warme materialen aan de buitenzijde
textuurrijk wit.



Met het project brengt NOAHH de zaal onder één dak met de nieuwe Paradezaal, een ruimte die behalve voor
voorstellingen en congressen geschikt is als dansstudio of feestzaal. Deze multifunctionele, flexibele ruimte is
uitgevoerd in monochroom bamboe en met warme donkerbruine kleuren.

De Theaterzaal en de toneeltoren vormen samen een volume. Door deze opzet kan een omkering van backstage en
frontstage worden gemaakt waarbij toneel en parterrezaal wisselen van rol. Laad- en losruimtes zijn vervolgens te
transformeren tot buitenpodium of feestzaal, bijvoorbeeld tijdens festivals op de Parade.

Paradezaal

Foyer en ruimte voor experiment
De Paradezaal sluit aan op het forum, een centraal verdiept plein met vide tot aan het dak, midden in het gebouw.
Hieraan liggen ook het entreeplein, de artiestenfoyer, het theatercafé, de botanische foyer en de daktuin.

Naast formele zalen – de Theaterzaal en de Paradezaal – zijn er meerdere informele ruimtes in het gebouw aanwezig
die fungeren als podia. De architect wil zo een podium bieden aan andere (innovatieve) kunstvormen.

Foyer



Binnenstedelijke inpassing: verbinding en transparantie
NOAHH koos kleuren en materialen die al in de omgeving aanwezig zijn. In de vloer van het theatercafé zijn delen
van de plattegrond van Den Bosch afgebeeld.

De kleur van het exterieur is ontleent aan de kastanjebomen op de Parade en de kenmerkende veel voorkomende
donkere baksteen in de binnenstad.

De foyer

De gevel met een gevarieerde metselwerkstructuur en transparante foyers, omhult de zalen als een voile. Deze
vlakindelingen in de gevel, zogenaamde ‘tesselaties’, verlopen van donker naar licht en van dicht naar open, en
bevatten andere materialen zoals glas, groen en elementen van de zaalbekledingen.

De Theaterzaal tekent zich, net als de naastliggende huizen, als witgekalkt en betegeld volume goed af achter de
donkere gevel. De goudkleurige Paradezaal sluit daarentegen juist meer aan op de baksteenkleur en cognackleurige
kozijnen, waardoor het lijkt dat de gevel zich naar binnen voortzet.

 



Duurzaamheid en circulariteit
Het gebouw is bijna energieneutraal. Om dat te bereiken is hergebruik van materialen een belangrijk uitgangspunt. Zo
is behalve en groot deel van de draagconstructie van de Theaterzaal ook de bestaande kelder onderdeel van het
ontwerp. De architect onderzoekt nog in hoeverre onderdelen als staal en de stoelframes opnieuw zijn toe te passen.

Groen is terug te zien zowel binnen als buiten de foyer. NOAHH ontwerpt een groenwand in de foyer en de gevels
grenzend aan de tuinen met nestkasten voor vogels en vleermuizen.

Groenwand in de foyer
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